
Programma 

Kamermuziek 
10 november 2011, 12.30 uur 

Entree € 7,50 | Vrienden gratis 
 

Rosanne Philippens | viool 
Yuri van Nieuwkerk | piano 

 
 

Franz Schubert  Sonate in A-dur 'Duo'  
(1797-1828) Allegro Moderato 
 Scherzo: Presto 
 Andantino 
 Allegro Vivace 
 
Maurice Ravel  Sonate Nr. 2 in G Allegretto 
(1895-1937) Blues: Moderato 
 Perpetuum Mobile 
 
Ton de Leeuw  Sonatine (1955)  
(1926-1996) 
 
P a u z e  
 
Sergei Prokofiev  Sonate No. 1 in g Op. 80    
(1891-1953) Andante Assai 
 Allegro Brusco 
 Andante 
 Allegrissimo - Andante assai, come prima

Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch 



In de zomer van 2001... ontmoetten Yuri en Rosanne elkaar op een 
zomercursus hoog in de bergen van Zwitserland. Al samenspelend 
werd duidelijk dat zij muzikaal iets sterk gemeenschappelijks 
hadden. Terug in Nederland besloten ze dan ook om als duo verder 
te gaan en dat bleek een groot succes. Nu spelen ze nog steeds 
samen en krijgen meer en meer erkenning voor hun muzikaliteit, 
individueel maar vooral ook als combinatie. 
Zo werden ze tijdens het Nationaal Vioolconcours onderscheiden 
met de NPS Duoprijs en traden ze op voor Radio 4 en de Concert-
zender. In december spelen ze een recital in het Concertgebouw. 
 
 
Rosanne Philippens begon op driejarige leeftijd met viool spelen. 
Ze studeerde onder andere bij Coosje Wijzenbeek en Vera Beths. In 
juni 2009 haalde ze haar diploma met een 10 met onderscheiding. 
Prijzen won ze in de finale van het Prinses Christina Concours en in 
de finale van het Vriendenkrans Concours. 
In november 2008 kreeg zij een beurs van het Kersjesfonds ter 
waarde van 15.000 euro. 
In 2009 won zij de eerste prijs op het Nationaal Vioolconcours 
('Oskar Back Concours'). Daarnaast kreeg zij tijdens dit concours de 
prijs voor de beste vertolking van de Nederlandse compositie en 
samen met haar pianist Yuri van Nieuwkerk, de prijs voor het beste 
duo. Onlangs was Rosanne finalist bij het 'Internationale Musikwett-
bewerb Köln'. Bij ditzelfde concours won zij tevens de 
'Wieniawsky-Sonder'- prijs voor de beste interpretatie van een werk 
van Wieniawsky. 
 
Begin 2010 was Rosanne soliste bij de tournee van het Nederlands 
Studenten Orkest. Hiermee speelde ze het Saint Saens vioolconcert 
onder andere in het Concertgebouw en in De Doelen in Rotterdam. 
Ook soleerde ze met het Vlaams Symfonieorkest onder leiding van 
Etienne Siebens en speelde ze Mendelssohns Vioolconcert in de 
Hermitage in Sint Petersburg met het Hermitage State Orchestra met 
als dirigent Oleg Snetkov. 



Momenteel volgt Rosanne haar masteropleiding bij Ulf Wallin aan 
de Hanns Eisler Akademie in Berlijn. 
 
Rosanne bespeelt een viool van Michel Angelo Bergonzi (Cremona 
ca. 1750), haar ter beschikking gesteld door het Nationaal Muziek-
instrumenten Fonds. Deze bijzondere viool is jarenlang bespeeld 
door Herman Krebbers. 
 
 
Yuri van Nieuwkerk  begon op zesjarige leeftijd met piano spelen. 
Zijn eerste pianolessen kreeg hij van zijn vader, componist Willem 
Wander van Nieuwkerk. Vanaf zijn 12de jaar vervolgde hij zijn 
pianostudie aan het Conservatorium van Amsterdam, waar hij 
gedurende tien jaar les kreeg van de Russische concertpianiste Mila 
Baslawskaya. Gedurende deze periode won Yuri prijzen op 
verschillende jeugdconcoursen, waaronder het Prinses Christina 
Concours en het concours van de Stichting Jong Muziektalent 
Nederland. 
Momenteel vervolgt Yuri zijn studie bij David Kuyken, die 
eveneens als hoofdvakdocent piano verbonden is aan het 
Conservatorium van Amsterdam. In het afgelopen jaar sloot hij zijn 
Bachelorfase af met een negen als eindcijfer. Naast het vaste 
studieprogramma volgde Yuri van Nieuwkerk masterclasses bij 
grootheden als Karl-Heinz Kammerling, Jacques Rouvier en Dmitri 
Alexeev. 
Yuri van Nieuwkerk richt zich niet alleen op het solistisch 
repertoire, maar is ook zeer actief als kamermusicus. Met 
verschillende ensembles won hij prijzen bij concoursen en trad hij 
op in binnen- en buitenland. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S t i c h t i n g  V r i e n d e n  K a m e r m u z i e k  ’ s - H e r t o g e n b o s c h  
U wordt Vriend voor € 96,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 54,-.  
Uw aanmelding is meer dan welkom bij onze Vriendenadministratie  
Sint Jacobstraat 13, 5211 LP  ’s-Hertogenbosch, 073 - 55 30 062,  Rabo 11.62.41.608 
Meer informatie: info@kamermuziekshertogenbosch.nl en www.kamermuziekshertogenbosch.nl 

D e  r o z e n  z i j n  a a n g e b o d e n  d o o r  B l o e m s i e r k u n s t  
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